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1. 

Врз основа на член 305 став 6 и член 307 став 3 
од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ" 
бр. 10/76), Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА УРЕДБАТА ЗА УСЛОВИТЕ 

ЗА (ПРИВРЕМЕН УВОЗ НА СТОКИ 

Член 1 
Во Уредбата за условите за привремен увоз на 

стоки („Службен лист на СФРЈ", бр. 35/76) во член 6 
став 1 точка 1 по зборот: „езерскиот" се додаваат за-
пирка и зборот: „железничкиот". 

Член 2 
Оваа уредба влегувва во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ' ' 

Е. п. бр. 1 
6 јануари 1977 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Доброслав Ќулафиќ, с. р. 

2. 

Врз основа на член 143 став 1 од Законот за 
здружениот труд („Службен лист на СФРЈ", бр. 
53. 76), по претходно прибавено мислење од Сојузот 
на синдикатите на Југославија и од Стопанската 
комора на Југославија, Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИСКАЖУВАЊЕ НА РЕ-
ЗУЛТАТИТЕ ОД ТРУДОТ НА РАБОТНИЦИТЕ И 
ОД РАБОТЕЊЕТО НА ОСНОВНАТА ОРГАНИЗА-
ЦИЈА НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД ЗА 1976 ГОДИНА 

1. Покрај показателите од член 140 од Законот 
за здружениот труд, се утврдуваат и следните по-
казатели по кои, врз основа на податоците по завр-
шната сметка за 1976 година, задолжително ice иска-
жуваат резултатите од трудот на работниците и од 
работењето на основната организација на здруже-
ниот труд, и тоа: 

1) личниот доход по работник; 
2) средствата за заедничка потрошувачка по 

работник; 
3) делот на исплатениот личен доход на работ-

ниците за задоволување на заедничките потреби на 
општеството по работник; 

4) делот на исплатениот личен доход на работ-
ниците за задоволување на општите општествени 
потреби по работник; 

5) потрошените средства за заедничка потрошу-
вачка по работник; 

6) средствата од доходот за задоволување на 
заедничките потреби на општеството по работник; 

7) средствата од доходот за договорните обврски 
по работник; 

8) средствата од доходот за задоволување на 
општите општествени потреби по работник; 

9) загубата по работник; 
10) амортизацијата над минималните стапки 

пропишани со закон во однос на доходот; 
11) просечно користените средства по (работник; 
12) просечниот број работници врз база на сос-

тојбата на крајот на месецот. 
2. Пресметувањето на показателите од точка 1 

на оваа одлука се врши на следниот начин: 
1) личниот доход по работник, се пресметува 

така што износот на чистиот доход распореден на 
лични доходи и на лични примања ќе се подели со 
просечниот број работници врз база на состојбата 
на крајот на месецот (месечен просек); 

2) средствата за заедничка потрошувачка по 
работник се пресметуваат така што износот на чис-
тиот доход распореден за заедничка потрошувачка 
на работниците во основната организација на здру-
жениот труд и на средствата од придонесот гч 
станбена изградба што остануваат во основната ор-
ганизација на здружениот труд, ќе се поделат со 
просечниот број работници врз база на состојбата 
на крајот на месецот (месечен просек); 

3) делот на исплатениот личен доход на работ-
ниците за задоволување на заедничките потреби на 
општеството по работник се пресметува така што 
износот платен на име придонес од личниот доход 
на самоуправните интересни заедници од општестве-
ните дејности (без придонесот за станбена изградба 
што и припаѓа на основната организација на здру-
жениот труд) ќе се подели со просечниот број ра-
ботници врз база на состојбата на крајот, (на месе-
цот (месечен просек); 

4) делот на исплатениот личен доход на работ-
ниците за задоволување на општите општествени 
потреби по работник се пресметува така што изно-
сот на платените даноци и други давачки за општи 
општествени потреби од личниот доход на работ-
ниците ќе се подели со просечниот број работници 
врз база на состојбата на крајот на месецот (ме-
сечен просек); 

5) потрошените средства за заедничка потрошу-
вачка по работник се пресметуваат така што из-
носот на исплатените средства за заедничка потро-
шувачка на работниците во основната организација 
на здружениот труд во текот на годината, односно 
пресметковниот период по сите основи ќе се по-
дели со просечниот број работници врз база на сос-
тојбата на крајот на месецот (месечен просек); 
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6) средствата од доходот за задоволување на 
заедничките потреби на општеството по работник 
се пресметуваат така што износот на обврските од 
доходот на основната организација на здружениот 
труд спрема самоуправните интересни заедници од 
општествените дејности (без придонесот за станбена 
изградба што и припаѓа на основната организација 
на здружениот труд) ќе се подели со просечниот 
број работници врз база на состојбата на крајот на 
месецот (месечен просек); 

7) средствата од доходот за договорните обврски 
по работник се пресметуваат така што износот на 

договорните обврски од доходот на основната ор-
ганизација на здружениот труд ќе се подели со 

просечниот број работници врз база на состојбата 
вa крајот на месецот (месечен просек); 

8) средствата од доходот за задоволување на 
општите општествени потреби по работник се прес-
метуваат така што износот на обврските од дохо-
дот на основната организација на здружениот труд 
за даноци и други давачки за општи општествени 
потреби ќе се подели со просечниот број работници 
врз база на состојбата на крајот на месецот (месечен 
просек); 

9) загубата по работник се пресметува така што 
износот на вкупната загуба од тековното работење 
ќе се подели со просечниот број работници врз база 
на укалкулираните часови во текот на годината, 
односно пресметковниот период; 

10) амортизацијата над минималните стапки про-
пишани со закон во однос на доходот се пресметува 
така што износот на укалкулираната амортизација 
над минималните стапки пропишани со закон ќе се 
подели со износот на доходот на основната органи-
зација на здружениот труд; 

11) просечно користените средства по работник 
се пресметуваат така што месечниот износ на про-
сечно користените средства (основни и обртни) ќе 
се подели со просечниот број работници врз база 
на укалкулираните часови во текот на годината, 
односно пресметковниот период; 

12) Просечниот број работници врз база на сос-
тојбата на крајот на месецот се добива од подато-
ците за просечниот број работници врз база на сос-
тојбата на крајот на месецот. 

3. Одредбите на оваа одлука сообразно се при-
менуваат и при искажувањето на резултатите од 
трудот на работниците и од работењето на осно-
вните организации на здружениот труд што вршат 
општествена дејност, со тоа што Советот на Сојузот 
на синдикатите на Југославија, Сојузниот завод за 
општествено планирање и Службата на општествен-
ото книговојство на Југославија спогодбено ќе утвр-
дат, зависно од можноста во системот на обработ-
ката, за кои групации општествени дејности и во 
кој рок треба да се пресметаат показателите. 

4. Податоците за пресметување на показателите 
од член 140 од Законот за здружениот труд и од 
точка 1 на оваа одлука основните организации на 
здружениот труд ги искажуваат на обрасците 
„Биланс на состојбата" и „Биланс на успехот", на 
начин што овозможува механографска обработка. 

5. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 2 
29 декември 1976 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Доброслав Ќулафиќ, с. р. 

Петок, 7 јануари 1977 

3. 

Врз основа на член 65 став 2 од Законот за пре-
минување на државната граница и за движење во 
граничниот појас („Службен лист на СФРЈ", бр. 
6 '73), во согласност со сојузниот секретар за народна 
одбрана и со претседателот на Сојузниот комитет за 
сообраќај и врски, сојузниот секретар за внатрешни 
работи прошишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ВРШЕЊЕ ПОДВОДНИ АКТИВНОСТИ ВО 

КРАЈБРЕЖНОТО МОРЕ НА ЈУГОСЛАВИЈА 

Член 1 
Со овој правилник се утврдуваат условите под 

кои поединци, државни органи, организации на здру-
жениот труд и други организации можат да вршат 
подводни активности во крајбрежното море на Ју-
гославија. 

Член 2 
Како подводни активности, во смисла на овој 

правилник, се сметаат: нуркање со употреба на нур-
качка опрема, фотографирање под морската повр-
шина, снимање филмови под морската - површина и 
секое истражување на особините на морето и мор-
ското дно. 

Поединци, органи и организации што ги вршат 
подводните активности од став 1 на овој член долж-
ни се видно да го обележат подрачјето на кое ги 
вршат тие активности. Обележувањето се врши со 
сигнално тело во облик на топка, со пречник 
од 0,50 cm, во жолта боја, што се поставува на по-
вршината на водата во центарот на зоната. 

При поединечно нуркање, нуркачот мора сигнал-
ната топка да ја врзе за појасот, така што со него-
вото движење да се движи и топката, а кога се 
врши групно нуркање.— сигналните топки мораат 
да бидат поставени во облик на триаголни,к. 

Член 3 
Како нарукање со употреба на нуркачка опрема 

во смисла на овој правилник, се смета престојот под 
морската површина со автономна нуркачка опрема 
на компримиран воздух или со опрема за снабду-
вање со смеса на гасови за дишење од површината. 

Како автономна нуркачка опрема, во смисла на 
овој правилник, се сметаат нуркачкиот апарат, нур-
качката облека со припаѓачката опрема за дишење 
под вода, нуркачкиот часовник, длабиномерот, ком-
пакт , ножот и оловните утеги, како и средствата за 
лична брза медицинска помош. 

Како фотографирање под морската површина, 
во смисла на овој правилник, се смета снимањето 
со фотоапарат, односно фотокамера (во црно-бела 
техника, односно колор-техника). 

Како снимање на филмови под морската повр-
шина, во смисла на овој ,правилник, се смета сни-
мањето со кинокамери на краткометражни, долго-
метражни, документарни, научни и други филмови 
под морската површина, како и со телевизиски уре-
ди за подводно снимање. 

Како истражување на особините на морето и 
морското дно, во смисла на овој правилник, се смета 
секое присобирана на податоци заради океанограф-
ски, биолошки, геолошки, спелеолошки, хидро граф-
ски, хидрометеоролошки, геомагнетски, гравиметри-
ски и други истражувања на особините на морето и 
морското дно. 

Член 4 
Со подводните активности од член 2 на овој пра-

вилник е забрането занимавање: 
а) во деловите на крајбрежното море на Југосла-

вија ограничени со линиите што ги спојуваат след-
ните точки: 
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в) во зоната што го опфаќа морскиот појас со 
широчина од 300 m сметајќи од брегот на остров 
Мл^т, од 'ртот Хљеб (S = 42045'18"N-D=17025W'E) 
до 'ртот Голи, по целата внатрешна страна на остров 
Мљет, од 'ртот Голи до 'ртот Груј и натаму по над-
ворешната страна до 'ртот Заглавец (S=42o41'30"N— 
-D=17042'34"E); 

г) во деловите на крајбрежното море на оддале-
ченост од 300 m од брегот на островите Гргур и Голи; 

д) во деловите на крајбрежното море што ги оп-
фаќаат луките отворени за јавен сообраќај, како и 
на пловните патишта вообичаени во поморскиот 
сообраќај; 

ѓ) во деловите на крајбрежното мо(ре околу воен 
брод на оддалеченост од 300 т , во воени луки, како 
и непосредно кон крајбрежната линија на подрач-
јето на означен или заграден воен објект. 

Во деловите на морето наведени во точ. д) и ѓ) 
од овој член забрането е и нуркање на здив. 

Член 5 
По исклучок југословенски државјани и орга-

низации на здружениот труд и други организации 
можат во ,деловите на морето' од член 4 на овој пра-
вилник да вршат нуркање co употреба на нуркачка 
опрема и фотографирање под морската површина, 
ако за тоа добијат одобрение од надлежниот орган 
во републиката определен со републички пропис. 
Ова одобрение се издава во спогодба со овластениот 
орган за народна одбрана. 

Врз основа на одобрението од надлежниот орган 
од став 1 на овој член, југословенски државјани и 
организации на здружениот труд и други организации 
можат во деловите на морето од член 4 став 1 точ. 
а), б), в), г) и д) од овој правилник да вршат и сни-
мање филмови под морската површина и истражу-
вање на особините на морето и морското дно. 

Член 6 
Во деловите на крајбрежното море што не се оп-

фатени со одредбите на член 4 од овој правилник 
нуркање со употреба на нуркачка опрема и фото-
графирање под морската површина југословенски 
државјани можат да вршат без одобрение, а (стран-
ски државјани само со одобрение. 

Нуркање со употреба на нуркачка опрема и фо-
тографирање под морската површина југословенски 
државјани можат да вршат ако се членови на една 
од нуркачките организации (друштво или клуб) 
здружени во Сојузот за подводни активности и 
спортски риболов на морето на Југославија и ако 
имаат соодветна нуркачка квалификација. 

Одобрението од став 1 ,на овој член го издава 
надлежниот орган во републиката определен со ре-
публички пропис, кој го определува и поблиското 
подрачје на кое на странец му се дозволува вршење 
на подводни активисти, како и времето на траење-

то на одобрението, кое не може да беде подолго од 
една година. 

Одобрението од став 1 на овој член може да му 
се издаде само на (Поединец, а не и за група нуркачи 
или на странски нуркачки клуб, односно школа за 
обука во нуркање. 

Член 7 
За снимање филмови под морската површина и 

за истражување на особините на морето и морското 
дно е потребно одобрение и кога тие подводни 
активности се вршат надвор од подрачјата од член 
4 на овој правилник. Тоа одобрение го издава над-
лежниот орган во републиката определен со репуб-
лички пропис. 

Член 8 
Барањето за издавање одобрение за снимање 

филмови под морската површина, односно барањето 
за истражување особините на морето и морското 
дно во крајбрежното море на Југославија треба да 
содржи: име и презиме на лицето, односно назив на 
организацијата на з,дружениот труд или друга орга-
низација што го поднесува барањето; вид на фил-
мот, односно вид на истражувањето што има намера 
да го изврши; делови на крајбрежното море или под-
морје во кои снимањето, односно истражувањето 
ќе се врши; технички средства што ќе бидат корис-
тени и времето во кое снимањето, односно истражу-
ва.њето ќе се изврши. 

Член 9 
Државните органи, организациите на здружениот 

труд и други организации можат резултатите од 
истражувањето на особините на морето и морското 
дно, из,рршени во крајбрежното море на Југославија, 
да ги објават или да им ги отстапат на странски ко-
рисници само ако за тоа добијат одобрение од Со-
јузниот секретаријат за народна одбрана. 

Член 10 
Одредбите од овој правилник ,не се однесуваат на 

подводните активности што ги вршат вооружените 
сили на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија. 

Член 11 
Со парична казна до 10.000 динари ќе се казни 

за прекршок организацијата на здружениот труд или 
друго правно лице: 

1) ако неовластено врши подводни активности во 
деловите 'на крајбрежното море опфатени со одред-
бите на член 4 од овој правилник; 

2) ако без одобрение врши снимање на филмови 
под морската површина и истражување на особи-
ните на морето и морското дно (член 7); 

Страна 4 — Број 1 
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3) ако без одобрение објави или отстапи на 
странски корисници резултати од истражувањата на 
особините на морето и морското дно извршени во 
крајбрежното море на Југославија (член 9). 

Со парична казна до 2.000 динари ќе се казни за 
прекршокот од став 1 на овој член )и одговорното 
лице во организацијата на здружениот труд или во 
друго правно лице. 

Член 12 
Со паринча казна до 2.000 динари ќе се казни за 

прекршок -поединец: 
1) ако при вршењето на подводни активности не 

го изврши обележувањето предвидено во член 2 ст. 
2 и 3 од овој правилник; 

2) ако врши нуркање со употреба на оној вид 
автономна нуркачка опрема што не е предвидена во 
член 3 став 2 на овој правилник; 

3) ако зо деловите !на крајбрежното море на Ј у -
гославија наведени во член 4 од овој правилник вр-
ши без (одобрение (нуркање со употреба на нуркачка 
опрема и фотографирање под морската површина; 

4) ако во деловите на крајбрежното море на Ју-
гославија наведени во член 4 /став 1 точ. д) и ѓ) врши 
нуркање на здив (член 4 став 2); 

5) ако во крајбрежното море на Југославија без 
одобрение врши снимање на филмови под морската 
површина, односно истражување на особините на 
морето и морското дно. 

Со паричната казна од став 1 на овој член ќе 
се казни за прекршок странец што надвор од дело-
вите на крајбрежното море на Југославија наведени 
во член 4 на овој правилник врши без одобрение 
нуркање со употреба на нуркачка опрема и фото-
графирање под морската површина, како и во слу-
чаите во кои тие активности ги врши надвор од мес-
тото наведено во одобрението. 

Член 13 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да важи Правилникот за вршење 
подводни активности во крајбрежното море на Југо-
славија („Службен лист на СФРЈ", бр. 31/67 и 26/70). 

Член 14 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
Б р 288-1-2/30 

6 декември 1976 година 
Белград 

Сојузен секретар 
за внатрешни работи, 
Фрањо Херлевиќ, с. р. 

4. 
Врз основа на член 12 од Законот за утврду-

вање на вкупниот обем на расходите на Буџетот 
на федерацијата за 1977 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 58/76), сојузниот секретар за финансии 
пропишува . 

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ, ЗА ТЕКСТОТ И 
ОБЛИКОТ НА ОБВРЗНИЦИТЕ ЗА ОБЕЗБЕДУВА-
ЊЕ СРЕДСТВА ЗА ПОКРИТИЕ НА ВКУПНИОТ 
ОБЕМ НА РАСХОДИТЕ НА БУЏЕТОТ НА ФЕ-

ДЕРАЦИЈАТА ЗА 1977 ГОДИНА 

1. За обезбедување средства за покритие на 
вкупниот обем на расходите на Буџетот на феде-
рацијата за 1977 година федерацијата, согласно со 
Законот за утврдување на вкупниот обем на расхо-
дите на Буџетот на федерацијата за 1977 година 
(во натамошниот текст: Законот), издава обврзници 
во износ од 4.000,000.000 динари во дванаесет месечни 
транши, почнувајќи од 1 јануари 1977 година. 

2. Имателот на обврзницата од точка 1 на ова 
упатство (во натамошниот текст: обврзницата на 
федерацијата) има право, согласно со член 8 од 
Законот, почнувајќи од 31 март 1979 година да го 
наплати износот на кој гласи обврзницата, со пре-
сметаната камата. Каматата се пресметува по стапка 
од 10% годишно од 25. во месецот во кој е издадена 
обврзницата до денот на втасаноста и му се испла-
тува на доносителот на обврзницата при исплатата 
на обврзницата на федерацијата. 

При пресметувањето на каматата месецот се 
смета со 30 дена. 

3. Обврзниците на федерацијата се издаваат во 
апоени од 500, 1.000, 10.000 и 100.000 динари. 

4. Обврзниците на федерацијата гласат на до-
носител. 

5. Обврзницата на федерацијата се состои од 
плашт на кој се отпечатени битните елементи што 
мораат да ги содржат обврзниците. 

6. Текстот на предната страна на плапггот на 
обврзниците на федерацијата гласи: 

„Серија I Број 

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

ОБВРЗНИЦА НА ДОНОСИТЕЛОТ 
За обезбедување средства за покритие на вкуп-

ниот обем на расходите на Буџетот на федерацијата 
за 1977 година на (следува ознака на номиналната 
вредност на обврзниците од 500, 1.000, 10.000 и 
100.000 динари), кој износ Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија ќе му го исплати на 
доносителот на обврзниците заедно со 10% камата. 
Каматата се пресметува по стапка од 10% годишно 
почнувајќи од 25. во месецот во кој обврзницата е 
издадена до денот на втасаноста и му се исплатува 
на доносителот на обврзницата при исплатата. 

Обврзницата втасува за исплата на 31 март 1979 
година. 

Со исплатата на обврзницата престанува и 
обврската на федерацијата по обврзницата. Обврз-
ницата се предава при исплатата. 

Обврзницата е издадена на (следува првиот ден 
во месецот и месецот за кој обврзницата се издава) 
1977 година. 

Сојузен секр(етар 
за финансии, 

Момчило Демовиќ". 

7. Текстот на грбот од плаштот на обврзницата 
на федерацијата гласи: 

„Обврзницата се издава врз основа на Законот 
за утврдување на вкупниот обем на расходите на 
Буџетот на федерацијата за 1977 година („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 58/76). 

На доносителот на обврзницата на федерацијата, 
зависно од денот ,на издавањето на обврзницата, му 
се исплатува за обврзниците издадени во: 

, А п о е н и 

Динари 500 1.000 10.000 100.000 

Јануари 609,03 1.218,06 12.180,56 12)1.805,56 
Февруари 604,86 1.209,72 12.097,22 120.972,22 
Март 600,70 1.201,39 12.013,89 120.138,89 
Април 596,53 1.193,06 11.930,56 119.305,56 
Мај 592,36 1.184,72 11.847,22 118.472,20 
Јуни 588,20 1.176,39 11.763,89 И7.638,89 
Јули 584,03 1.168,06 1.1.680,56 116.805,56 
Август 579,86 1.159,72 11.597,22 115.972,22 
Септември 575,70 1.151,39 11.513,89 115.138,89 
Октомври 571,53 1.143,06 11.430,56 114.305,56 
Ноември 567,36 1.134,72 11.347,22 113.472,22 
Декември 563,20 1.126,39 11.263,89 112.638,89 
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Р-аботите врз издавањето и амортизацијата на 
обврзниците на федерацијата ги вршат Народната 
банка на Југославија и Службата на општественото 
книговодство. 

Правото за наплата по оваа обврзница застару-
ва за 3 години од денот на нејзината втасаност за 
наплата." 

8. Сите текстови на обврзницата ќе се печатат 
на српскохрватски јазик, хрватски книжевен јазик, 
словеначки и македонски јазик. 

9. Врз основа на член 7 од Законот надлежните 
републички, односно покраински органи врз основа 
на состојбата на средствата на 'резервните фондови 

на деловните банки на 31 декември 1976 година или врз 
основа на некој друг критериум, ќе ги распоредат 
на деловните банки обврзниците на федерацијата 
во следните износи, и тоа на: 

СР Босна и Херцеговина 
СР Црна Гора 
СР Хрватска 
СР Македонија 
СР Словенија 
СР Србија 
САП Косово 
САП Војводина 

Динари 
523,600.000 
79,600.000 

1.056,000.000 
224,400.000 
645,200.000 
960,400.000 

68,800.000 
442,000.000 

10. Врз основа на распоредот од точка 9 на ова 
упатство, Народната банка на Југославија ќе им ги 
достави на деловните банки обврзниците на феде-
рацијата во номинална вредност. 

11. Деловните банки ќе ги продадат или откупат 
сите обврзници на федерацијата што им се распо-
редени во односниот месец и номиналната против-
вредност ќе ја уплатат во Буџетот на федерацијата 
за 1977 година на сметката број 60811-630-112 Из-
вршување на буџетот на федерацијата — редовна 
сметка (форма на дриходите 53 1—(Средства јод об-
врзниците на федерацијата што ќе ice 1издадат во 
1977 година). 1 ' 

12. Службата на општественото книговодство на 
Југославија ќе состави до 5. во месецот преглед на 
уплатите за изминатиот месец според деловните 
банки и ќе го достави до Народната банка на Југо-
славија и до Сојузниот секретаријат за финансии. 

13. Ова упатство влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 7-74/1 
јануари 1977 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Момчило Цемовиќ, с. р. 

5. 

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за ју-
гословенските стандарди и за нормите на квалите-
тот на производите („Службен лист на СФРЈ", бр. 
2/74), директорот на Југословенскиот завод за стан-
дардизација донусува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНИ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД 

ЗА ГАСНИ АПАРАТИ ВО ДОМАЌИНСТВО 

1. Во југословенскиот стандард — Гасни апарати 
во домаќинство. Шпорети рерни и решоа за пропан-
-бутан, градски и земен гас. Технички услови за из-

работка и испорака — JUS M.R.4.610 што е донесен 
со Решението за југословенскиот стандард за гасни 
апарати во домаќинство („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 17/72), а објавен во посебно издание на Југосло-
вескиот завод за стандардизација, се вршат след-
ните измени: 

1) точка 3.101 се менува и гласи: 
„Димензије штедњака 
Главне димензије штедњака, означене на слици 
1 износе: 
Висина /од дода до горњег руба радне плоче 
Н = 850 ± 5 mm 
Ширина В (по жел,и) ( 
Растојание између средишта два icy седна нормал-
на или јака пламеника А, мора износити најма-
ње 240 mm, а растојание између нормалног или 
јаког пламензика и помоћног пламеника — нај -
мање 180 mm"; 

2) точка 3.103 се менува и гласи: 
„Површинска заштита и чишћење 
Лимени делови, ако нису израђени од нерђају-
ћег материјала, морају бити емајлирани или пре-
вучени неком другом запггитном превлаком која 
их ефикасно штити од корозије. 
Сви делови апарата кој и се лако могу запрљати 
приликом кувања и печења, морају бита погодни 
за скидање и чишћење без употребе 1алата Ји ,на-
кретања апарата"; 

3) во точка 3.109 став 6 се менува и гласи: 
„Оптерећења пламеника при положају „мини-
мално" износе зa: 
— јаки пламеник — највише 1/4 називног опте-
рећења, 
— нормални пламеник — највише 1/4 називног 
оптерећења, 
— мали (помоќни) племеник — највише 1/3 на-
зивног оптерећења"; 

4) точка 3.112 се менува и гласи: 
„Прибор на радној плочи 
Поред делова за кување, на радној плочи морају 
бита изведена удубљења за скупљање искипелих 
јела најмање запремине, и то: 
— до 2 пламеника 0,3 1 
— преко 2 пламеника 0,5 1"; 

5) во точка 3.118, на сликата 3, зборовите: пит 35" 
се заменуваат со зборовите: „min 20"; 

6) во точка 3.208, став 1 се менува и гласи: „Корис-
тен простор пећнице мора се загрејати на тем-
ператури 230оС за време од 14 минута"; 

7) во точка 3.211 на крајот, зборовите: „око 25 ми-
нута" се заменуваат со зборовите: „највшие 25 
минута"; 

8) во точка 3.212, став 1 алинеја прва, ознаката: 
„60оС", се заменува со ознаката: „80оС"; 

9) во точка 3.3, зборовите „JUS N.M4.010 и 020" се 
- заменуваат со зборовите: „JUS N.M1.010 \и 020"; 

10) во точка 4.22, во табела 2 ознаките во насловите 
на колоните се менуваат и гласат: 
— у четвртој колони: ,,Hg kcal/Nm3" 
— у петој колони: „Hdkcal/Nm3" 
— у деветој колони: ,,Lo Nm3/Nm8" 

11) текстот под табела 2 се менува и гласи: 
"Ѕ,Уместо плина под ред. бр. 1 може се к о р и с т а т 
плин истог хемијског састава, само са Hg = 42000, 

Wo = 6250, dv = 0,45 и садржајем инертних пдинова 
12%. 

^Уместо илина под ред. бр. 2. може се користи-
ти плин истог хемијског састава, само са 

Hg = 3.900 и dv = 0,50". 
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2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 09-2337/1 
12 декември 1976 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Милан Крајновиќ, с. р. 

6. 

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производите-
лите и претставниците на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА СВРТ-
НИЦА ЗА ГЛАВНИ ПРУГИ, СПОРЕДНИ ПРУГИ И 
ИНДУСТРИСКИ КОЛОСЕЦИ И ЗА СООДВЕТНИ 

КОЛОСЕЧНИ ВРСКИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 29 септември 1976 
година склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за свртници за главни пруги, 
споредни пруги и индустриски колосеци и за соод-
ветни колосечни врски, со тоа што производител-
ските организации на здружен труд да можат да ги 
зголемат своите затечени продажни цени, при пос-
тојните услови на продажбата, до 19%. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат, односно купуваат по цените и-под усло-
вите што се предвидени во спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 3566 од 16 декември 
1976 година. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Претставници на производителите: Машинска 
индустрија „Ниш" Ниш Ж Т П U- ООУР Гра-
ѓевинска секција — Загреб и ЖТП Београд -— 
ООУР „Блок Сигнал" Ниш. 
Претставници на купувачите — потрошувачи: 
7 купувачи — потрошувачи потписници на Спо-
годбата. 

7. 

Врз основа на член 22 од Законот за опште-
ствена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), претставникот на произ-
водителот и претставниците на потрошувачите (склу-
чуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА МЕР-

НИ УРЕДИ ЗА ТЕЧНИ ГОРИВА 

1. Претставникот на производителот и претстав-
ниците на потрошувачите на 7 април 1976 година 
склучија и потпишаа Спогодба за промена на за-
течените цени за мерни уреди за течни горива, со 
тоа што производителската организација на здру-
жен труд да може да ги зголеми своите затечени 
продажни цени, при постојните услови на продаж-
бата, до 8%. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 

продаваат, односно купуваат по цените и под усло-
вите, што се предвидени во спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде Согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 2716 од 16 декември 
1976 година. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот 
ден од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Претставник на производителот: „МЕБА" — За-
греб. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 
ИНА — Загреб, ,,Југопетрол — Скопје и „Пе-
трол" — Љубљана. 

8. 

Врз основа на член 22 од Законот за опште-
ствена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. i25/72 и 35/72), претставникот на (произ-
водителот и претставниците на потрошувачите склу-
чуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА НИ-
КЕЛ-КАДМИУМ ЧЕЛИЧНИ АКУМУЛАТОРИ И 

БАТЕРИИ 

1. Претставникот на производителот и претстав-
ниците на потрошувачите на 26 октомври 1976 го-
дина склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за никел-кадмиум челични акуму-
латори и батерии, со тоа што производителската ор-
ганизација на здружен труд да може да ги зголеми 
своите затечени продажни цени, при постојните ус-
лови на (Продажбата, во просек: до 11%, а според 
Ценовникот што е составен дел на Спогодбата. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 ,на оваа спогодба ќе ги 
продаваат, односно купуваат по цените и под ус-
ловите, што се предвидени во спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 3722 од 24 декември 
1976 година. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Претставник на производителот: „Крушиќ" — 
ООУР Акумулатора — Валево. 
Претставници на купувачите — потрошувачи: 
12 купувачи - потрошувачи потписници на Спо-
годбата. 

9. 

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производите-
лите и претставниците на потрошувачите склучу-
ваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЕЛЕК-
ТРОДИ ЗА ЗАВАРУВАЊЕ, СИНЏИРИ И ЗА ВИЈ-

, ЧЕНИ И ЖИЧЕНИ ПРОИЗВОДИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 23 декември 1976 
година склучија и потпишаа Спогодба за променана 
затечените цени за електроди за заварување, син-
џири и за вијчени и жичени производи, со тоа што 
производителските организации на здружен труд 
да можат да ги зголемат своите затечени продажни 
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цени, при постојните услови ,на продажбата, — до 
4,500/о, а за: 

1) синџири: (електрозаварува-
ни-трговски, патент, авто и 
технички) во просек до 60/о 

2) вијчени производи во просек до 9% 
3) жичени производи во просек до 50/о 

а според ценовниците што се составен дел на Спо-
годбата. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе 
ги продаваат, односно купуваат по цените и под ус-
ловите што се предвидени во (спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 3615 од 29 декември 
1976 гоина. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 

СФРЈ". 
Претставници на производителите: 36 произво-
дители потписници (на Спогодбата. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 75 
купувачи потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

У К А З И 

Врз основа на член 337 точка 3 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, Претседателот на Републиката донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИ-
СТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОС-
ЛАВИЈА ВО ОБЕДИНЕТОТО КРАЛСТВО ВЕЛИ-
КА БРИТАНИЈА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОН-
РЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-
КА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ОБЕДИНЕТОТО КРАЛС-

ТВО ВЕЛИКА БРИТАНИЈА 

I 
Се отповикува 
Богдан Орешчанин од должноста извонреден и 

ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во Обединетото 
Кралство Велика Британија. 

II 
Се назиачува 
Живан Бериславлевиќ, помошник-сојузен секре-

тар за надворешни работи, за извонреден и ополно-
моштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија во Обединетото Кралство 
Велика Британија. -

III 
Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го 

изврши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

Врз основа ,на член 337 точка 3 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, Претседателот на Републиката донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИ-
СТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОС-
ЛАВИЈА ВО БУРМАНСКА УНИЈА И ЗА НАЗНА-
ЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН 
АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРА-
ТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО БУР-

МАНСКА УНИЈА 

I 

Се отповикува 
Азем Зулфиќари од должноста извонреден и 

ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во Бурманска 
Унија. 

II 

Се назначува 
Владо Престан, претседател на Комисијата за 

меѓународни односи во Централниот комитет на 
Сојузот на комунистите на Словенија, за извонре-
ден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија во Бурманска 
Унија. 

III 

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го 
изврши овој указ. 

IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 24 
24 декември 1976 година 

Белград 

Претседател на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 

Врз основа на член 7 од Законот за Сојузниот 
извршен совет („Службен лист на СФРЈ", бр. 21/74), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НАЧАЛНИК НА СЛУЖБАТА 
НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ ЗА ОДБРАН-

БЕНИ ПОДГОТОВКИ 

За началник на Службата на Сојузниот извршен 
совет за одбранбени подготовки се назначува Чедо-
мир Ѓукиќ, досегашен началник на споменатата 
служба. 

Е. п. бр. 987/76 
22 декември 1976 година 

Белград У. бр. 23 
13 декември 1976 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 
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Брз основа на член 43 од Законот за организа-
цијата и делокругот на сојузните органи на управата 
и на сојузните организации („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 32/71, 54/71, 67/72, 21/74, 24/76 и 48/76), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ДИРЕКТО-

РОТ НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ЦЕНИ 

Се разрешува од должноста советник на дирек-
торот на Сојузниот завод за цени д-р Барбара Меда-

ниќ, оо 31 декември 1976 година, заради занимување 
на друга должност. 

Е. п. бр. 988/67 
23 декември 1976 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

Врз основа на член 43 од Законот за, организа-
цијата и делокругот на сојузните органи на управата 
и на сојузните организации („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 32/71, 54/71, 67/72, 21/74, 24/76 и 48/76), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И НАЗНАЧУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ИНФОРМАЦИИ, КОЈ 
СЕ НАЗНАЧУВА ОД РЕДОТ НА ЗАИНТЕРЕСИРА-

НИТЕ СОЈУЗНИ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ 

Се разрешува од функцијата член на Сојузниот 
комитет за информации Бранко Костиќ, а за член 
на тој Комитет се назначува Анѓелко Маслиќ, по-
мошник-сојузен секретар за внатрешни работи. 

Е. п. бр. 989/76 
23 декември 1976 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

Врз основа на член 43 од Законот за организа-
цијата и делокругот на сојузните органи на управата 
и на сојузните организации („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 32/71, 54/71, 67/72, 21/74, 24/76 и . 48/76). 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И НАЗНАЧУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ЗДРАВСТВО И СО-

ЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

Се разрешува од функцијата член на Сојузниот 
комитет за здравство и социјална заштита Зденко 
Хас, а за член на тој Комитет се назначуваат Лука 
Тодоровиќ, секретар на Југословенската конферен-
ција за социјална дејност и д-р Јосип Чичек, член 

на Претседателството на Југословенскиот совет за 
заштита и унапредување на човековата средина. 

Е. п. бр. 990/76 
23 декември 1976 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУ-

БЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и член 4 од Законот за одликувањата на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија 
о д л учува да се одликуваат: 

О д В о е н а т а п о ш т а 2 2 80, Б е л г р а д 

— за особено истакнување во познавањето и 
вршењето на војничките должности и за примерно 
војничко држење 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 

водкик-стажист Шумоња Душана Слободан; 
десетари: Черлука Јосипа Маринко, Драгић 

т,уре Илија, Ферхатовић Нурије Енес, Илић Љу-
бомора Мирко, Сушањ Ивана Ем,ил, Вишњеји Фе-
ренца Ласло, Борел Јосипа Владо, Врбанић Ивана 
Јосип; 

разводници: Гајчић Данила Срето, Јуратовац 
Томе Јосип, Радосављевић Светомир^ Радиша, Ра ј -
ковић Михајла Радиша; 

војници: Бакрач Душана Душан, Црномарковић 
Милана Зоран, Димитријевић Марка Слободан, Грбац 
Милоша Борис, Ладавац Милана Цветко, Маринко-
вић Гојка Радимир, Нучић Јоже Јоже, Рајковић 
Милорад а Славко, Стојнић Мирка Миленко, Вели-
кани Матеуша Војко; 

О д В о е н а т а п о ш т а 1912, Н и ш 

— за примерна работа на развивањето полет 
за остварување на поставените задачи, како и за 
покажување на старешинаките и војничките особи-
ни што служат за пример на другите 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

десетари: Тасић Цветка Мирослав, Урошевић 
Радован а Милован; 

— за особено истакнување во познавањето и 
вршењето на војничките должности и за примерно 
војничко држење 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 

водници-стажисти: Бечановић Батрића Микоња, 
Бектеши Менсура Љуан, Водушек Мартина Мартин; 

десетари: Аговић Емина Мухамед, Ћећез Драга 
Ненад, Ферфоља Франци Звонко, Јовановић Добри-
воја Драгољуб, Лечић Душана - Мирко, Паулин 
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Славка Марјан, Тодоровски Јанка Костадин, То-
машевић Стеве Петар; 

разводнице Ново Ивана Стипе, Николић Кру -
нислава Наде, Папа Мирка Иван; 

Војници: Чакљушић Петра Фране, Ћућула Вит-
ка Маринко, Дубравац Драгомира Гојко, Дугић Ст те-
пана Стјепан, Дркадиновски Ванче Дане, Џинић 
Меха Фехим, Запић Анте Анте, Ерцег Богдана Сте-
во, Гераоимовски Петка Дончо, Туз ић Блажа Милен-
ко, Кајдић Хусеина Мирсад, Каран Мирка Драган, 
Крстић Спасоја Синиша, Кузевски Пеца Стеван, 
Марковић Михајла Миле, Марковић Секуле Влатко, 
Матаковић Фрање Бранко, Мехић Ибре Осман, Ми-
лосављевић Драгољуба Југослав, Пинезић Фрање 
Маурицио, Пирнат Франца Франц, Смрчек Владе 
Славко, Шабаиић Галиба Осман, Шишић Салиха 
Салим, Штрк Николе Јосип, Товернић Славка Фра-
њо, Трифунчевић Симе Жарко, Вучковић Стјепана 
Јосип; 

Од В о е н а т а п о ш т а 2 0 5 0, Љ у б љ а н а 
— за особено истакнување во познавањето и 

вршењето на војничките должности и за примерно 
војничко држење 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 

Водници — стажиста: Билалагић Ибрахима 
Екрем, Торник Франца Игор, Илић Миодрага Ду-
шан, Крижник Августа Божидар, Зигмунд Антона 
Станислав; 

Десетари: Бајић Пантелије Драган, Бајт Данила 
Богдан, Биликапић Стјепана Недељко, Бобан Јозе 
Франц, Чуровић Радомира Душан, Ћосић Беге Хај-
рудин, Илић Радомира Зоран, Јањић Крсте Брани-
слав, Липец Франца Марјан, Маловац Ивана Вељко, 
Павловић Марка Јозо, Петровић Драгана Божо, 
Пишчевић Василија Сретен, јРушнов Петра Влади-
мир, Топић Милана Драган; 

Разводници: В р т л а р Метода Богдан, Крнић 
Ваца Слободан, Крстовић Рајка Иван, Реџовић Са-
лиха Рахим, Слековец Јожефа Бранко; 

Војници: Боловић Арса Ратко, Бризар Ивана 
Владимир, Цветковски Ангела Цветан, Чакаревић 
Милана Заран, Делић Але Хусеин, Дуганџија Илије 
Сретен, Ђорђевић Душана Снежан, Хусукић Емина 
Нијаз. Игњатовић Новице Крста, Иванчић Грге Сти-
пе, Јанковић Бранка Рајко, Казда Људевита Зденко, 
Кнежевић Стевана Михајло, Колер Вилхема Мирко, 
Козарић Ахме Емир, Крвавац Милосава Драгомир, 
Лазић Видоја Миладин, Малајк Ивана Стјепан, Ми-
ленковић Живорада Родољуб, Милошевић Јове Јо-
ван, Му харем овић Спасоје Новак, Мујчиновић Му-
харема Мура диф. Пантовић Радоје Миљан, Пејано-
вић Војина Марко, Пико Ивана Мирко, Радовановић 
Љубомира Зоран, Ракић Сретена Љубиша, Сабо Ште-
фана Евген, Стојановић Радоја Богдан, Стојановић 
Александра Слободан, Шаркањ Лукача Иштван, 
Тепавчевић Милорада Рајко, Тод оси јевић Милутина 
Драган, Урошевић Синише Миливој, Воури Алојза 
Алојз, Врабеш Фране Милан, Зибери Демира Риза, 
Зогај Халила Имер. 

Од р а з н и е д и н и ц и — у с т а н о в и 

— за примерна работа на развивањето полет за 
остварување на поставените задачи, како и за по-
кажување на старешинските и војничките особини 
што служат за пример на другите 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

десетар Ниневски Лазо Панче; 
— за особено истакнување во познавањето и 

вршењето на војничките должности и за примерно 
војничко држење 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 

десетаре Јосиповић Паве Јозо, Робуљић Фили-
па Иван, Суша Фрање Бранко, Шимоновић Ивана 
Жељко, Шпановић Станка Ђоко; 

разводник Дујмовић Петра Дарко; 
војници: Цесник Ивана Данило, Чекољ Божи-

дара Младен, Хрустек Славка Стјепан, Мехремић 
Алије Рамиз, Пешић Драгомира Томислав, Поповски 
Митре Ристо, Шајиовски Тоде Мирче. 

Бр. 57 
18 јуни 1976 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУ-

БЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
и член 4 од Законот за одликувањата на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија од-
лучува да се одликуваат: 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за социјалистичката изградба на 
земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Биберчић Тома Милан, Бохуницки Доминика 
д-р Адела, Јовић Ђорђа Никола, Рафаиловић Дра-
гутина Предраг; 

— за особени заслуги во создавањето и ширење-
то на братството и единството меѓу нашите народи 
и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Бајчић Животе Драгутин, Божић Васе Милан, 
Ђорђевић Николе Светислав, Јуркић Мате Срећко, 
Милошевић Михајла Војислав, Миљковић Стани-
мира Миливој, Орландић Илије Никола, Рајшић 
Николе Милош; 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Александровић Александра Добривоје, Антоно-
вић Милана Глигорије, Хаџи-Пешић Стојана Јован, 
Коруновић Момира Растислав, Москов Ивана Милан, 
Пантовић Светислава Милутин, Поповић Спасоја 
Живота, Заплатић Радивоја Драгослав; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Јанковић Ивана Владислав, Јовичић Милана Ра-
дован, Марјановић Митра Милан, Марковић Михај-
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ла Добринка, Ненадовић Стевана Миодраг, Панић 
Богосава Ивко, Панић-Радиво јевић Живојина Мил-
ка, Пратникер Мартина Ернест, Радовановић Мило-
рада Александар; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН ЦА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ -

Андрић Дамјана Витомир, Басарић Николе Сте-
ван, Белић Миливоја Бранко, Бојчић Саве Радомир, 
Бојовић-Радмић Стевана Даница, Богутић Тихоми-
ра Драган, Цвејић Љубомира Милорад, Деспотовић 
Николе Александар, Дражић Властимира Љубица, 
Дражић Светислава Милан, Дрљевић Саве Соња, Ђер-
мановић Васе Златомир, Ђорђевић Драгомира Све-
тислав, Ерић Павла Светислав, Филиповић Бранка 
Урош, Гачић Александра Драгутин, Гарић Веѓана 
Мухарем, Гладовић Андрије Драгољуб, Градинчевић 
Недељка Мирослав, Јагеровић Владислава Павле, 
Јанковић Младена Јордан, Јешић Михаила Брани-
слав, Јовановић Светолика Јордан, Кикановић Ж и -
вана Властимир, Којић Радована Милорад, Колаши-
нац Васе Милан, Кујунџић Јефте Коста, Маријавац 
Јосе Симо, Марковиќ Војислава Томислав, Мажар 
Стевана Јован, Михаиловић Новака Милева, Мила-
новић Вићентије Радоје, Милић Владимира Андре-
ја, Милојевић Јованке Ратољуб, Митровић Миливо-
ја Владан, Москов Војислава Славка, Нукић Мех-
меда Адем. Павловић Драгољуба Богољуб, Пејатовић 
Живорада Михаило, Пешић-Гујаница Јеремије Рад-
мила, Петровић Драгана Милан, Петровић Радована 
Милан, Рачић Бошка Обрад, Радовић Јована Сте-
ван, Ракић Војимира Радосав, Рехак Николе Надеж-
да, Савић Драгољуба Бранислав, Станковић Славка 
Анђелка, Стефановић Ђорђа Никола, Точаковић 
Ђорђа Драгољуб, Тодоровић Драгића Илија, Томић 
Бранка Јордан, Томић Тимотије Радоје, Трифуновић 
Светолика Живота, Вељковић Бранислава Велизар, 
Вићентијевић Аликсандра Миленко, Вуковић Мило-
вана Здравко; 

— за залагање во социјалистичката изградба на 
земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Антић Гвоздена Предраг, Смиљанић Илије Ду-
шан; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Антић Петра Милан, Босиљчић Милијана Ра-
диша, Дамјановић Велизара Живота, Игњатовић 
Милорада Пантелија, Јокић Букете Светомир Лукић 
Јанре Петар, Лукић Милена Слободан, Маринковић 
Добросава Мирослав, Матић Милутина Милан, Ми-
лошевић Магазиновић Љубомира Дивна, Милошевић 
Видојка Станимир, Нинковић Драгића Борислав, 
Пантелић Милутина Милена, Поповић Драгољуба 
Слободан, Предојевић Лазара Томо, Симеуновић 
Животе Томислав, Терзић Љубомира Милован, То-
мић Милутина Вукосава, Траиловић Илије Илија, 
Трифуновић Бојиле Раденко, Веселиновић Радосава 
Милан. 

Бр. 59 
23 јуни 1976 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
и член 4 од Законот за одликувањата на Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија одлу-
чува да се .одликува 

Од С Р С л о в е н и ј а 

— по повод дваесет и петгодишнината на умет-
ничката работа, а за особени заслуги во негувањето 
и ширењето на словенечкото и југословенското хор-
ско пеење во земјата и во странство 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Словенски октет — Љубљана. 

Бр. 60 
24 јуни 1976 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
и член 4 од Законот за одликувањата на Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија одлу-
чува да се одликуваат 

О д С Р С л о в е н и ј а 

— за особени заслуги во развив,ањето и реали-
зирањето на концепцијата на општонародната од-
брана и за успеси во издавањето на воено-стручното 
знаење и борбената готовност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

Ахлин Алојза Иван, Бранич Франца д-р Влади-
мир, Дерновшек Јожета Јоже, Ер жен Јожефа Јоже, 
Либник Антона Лојзе, Пухар Леополда Франц, 
Шпрајц Петера Петер; 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБ-
. РЕНА ЅВЕЗДА 

Јенстрле Антона Албин, Трогар Здравка Здравко. 

Бр. 61 
25 јуни 1976 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 
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У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
и член 4 од Законот за одликувањата на Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија одлу-
чува да се одликува 

— за заслуги во развивањето и зацврстувањето 
на мирољубивата (соработка и пријателските односи 
помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија и Република Гана 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Kwame Jeboah Вoafо, извонреден и ополномош-
тен амбасадор на Република Гана во Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија. 

Бр. 62 
2 јули 1976 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
и член 4 од Законот за одликувањата на Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија одлу-
чува да се одликува 

— за заслуги во развивањето и зацврстувањето 
на мирољубивата соработка и пријателските односи 
помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија и Хашемитското Кралство Јордан 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Taysir Toukan, извонреден и ополномоштен ам-
басадор на Хашемитското Кралство Јордан во Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија. 

Бр. 63 
6 јули 1976 година 

Белград 

Претседател 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
и член 4 од Законот за одликувањата на Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија одлу-
чува да се одликува 

— за заслуги во развивањето и зацврстувањето 
на мирољубивата соработка и црнјателските односи 
помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија и Кралството Тајланд 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

М. Sainong NishaiLak, извонреден и ополномоштен 
амбасадор на Кралството Тајланд во Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија. 

Бр. 64 
6 јули 1976 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

1. Уредба за дополнение на Уредбата за усло-
вите за привремен увоз на стоки — — — 1 

2. Одлука за показателите за искажување на 
резултатите од трудот на работниците и од 
работењето на основната организација на 
здружениот труд за 1976 година — — — 1 

3. Правилник за вршење подводни активности 
во крајбрежното море на Југославија — 2 

4. Упатство за начинот на издавање, за тек-
стот и обликот на обврзниците за обезбеду-
вање средства за покритие на вкупниот 
обем на расходите на Буџетот на федера-
цијата за 1977 година — — — — — — 5 

5. Решение за измени на југословенскиот 
стандард за гасни апарати во домаќинство о 

6. Спогодба за промена (на затечените цени за 
свртници за главни пруги, споредни пруги 
и индустриски колосеци и за соодветни ко-
лосечни врски — — — — — — — 7 

7. Спогодба за промена на затечените цени за 
мерни уреди за течни горива — — — — 7 

8. Спогодба за промена на затечените цени за 
никел-кадмиум челични акумуалатори и 
батерии — — — — — — — — — 7 

9. Спогодба за промена на затечените цени за 
електроди за заварување, синџири и за виј-
чени и жичени производи — — — — — 7 

Укази — — — — — — — — — — 8 
8 
9 

на Републиката, Назначувања и разрешувања — 
Јосип Броз Тито, с. р. Одликувања — — 

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист па Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, Белград, Јована Ристиќа бр. 1. Пот. фах 226. — Директор и главен и одговорен уредник 

Душан Машовиќ, Улица Јована Ристиќа бр. 1 - Печати Бесградски издавачко - графички 
завод Белград, Булевар војводе Мишиќа бр. 17. 


